
P
IL

O
O

TP
R

O
JE

C
T 

W
A

A
R

D
ER

EN

CONTACTGEGEVENS
Diethard Vlaeminck – Projectvereniging BIE (diethard@bienet.be)
Dries De Zaeytijd – KOERS. Museum van de Wielersport (dries.de-
zaeytijd@roeselare.be)
Hilde Colpaert – Eperon d’Or (hilde.colpaert@izegem.be)

VERDERE STAPPEN
Opvolging van de herbestemming van de collectie Tho-
mas (ism KOERS. Museum van de Wielersport)
Opvolging van de herbestemming / bruikleen van de col-
lectie Desal (ism Eperon d’Or)

RESULTAAT/TOEPASSING(EN)
 › Aanscherpen van het collectieprofiel van de betrokken musea
 › Herbestemmen en borgen van een bedreigde particuliere col-

lectie
 › Regionale samenwerking tussen de musea en tussen de mu-

sea en particuliere spelers stimuleren

CONCRETE AANPAK
1. voortraject: registratie van de museale collectie: klaar 
registratie van de private partners: starten (cf. voorbereidingsfase).
2. Projectplan
 › Definitiefase (februari 2018 – oktober 2018)

Afbakenen te waarderen erfgoed en waarderingsmethodieken
Aanwerven projectmedewerker
Vooronderzoek collectie
 › Voorbereidingsfase (november 2018 – maart 2019)

Registratie private collecties op objectniveau
Samenstelling kernteam en klankbordgroep
Selectie waarderingsmethodiek
Finaliseren projectplanning
 › Realisatiefase (april 2019 – juni 2019)

Uitvoeren waarderen
De waardering gebeurt in twee groepen:
Koersschoenen – modieuze schoenen
 › Nazorgfase (juli 2019 – september 2019)

Terugkoppeling naar aanleiding
Verslaggeving
3. Participatie:
Het projectteam: trajectbegeleider, bijgestaan door de inhoudelijk stafmedewerker van de 
erfgoedcel en de collectie- en wetenschappelijk medewerker van beide musea. 
twee trajecten: koersschoenen en modieuze schoenen, met een eigen kernteam en klank-
bordgroep. De musea nemen deel aan beide trajecten om het uitwisselen van kennis tus-
sen de partners te bevorderen. Kernteam voldoet aan onderstaande criteria:
 › Kennis over ontwerp / materialen / technieken / productie 

(bv. medewerker schoenfabriek, docent schoenontwerp, etc.) Professionele ervaring
(bv. oudwielrenners)
 › Kennis over (lokaal – bovenlokaal – nationaal) erfgoed (bv. ETWIE, medewerker Shoes or 

no Shoes, heemkundige kring, archief, etc.)
4. Criteria vastleggen: basis: De Museale Weegschaal, aangevuld met Reviewing Signifi-
cance 3.0. 
5. Waarderingsrapport/resultaat
6. documentatie/communicatie

GEBRUIKTE TOOLS
Er wordt vertrokken vanuit de Museale Weegschaal en inspiratie 
geput uit Reviewing Significance 3.0.

BETROKKEN PARTIJEN/PARTNERS
 ›KOERS. Museum van de Wielersport
 ›Familie Thomas
 ›Eperon d’Or
 ›Catherine Desal 

TIMING Oktober 2018 – september 2019

VRAAGSTELLING
Eperon d’Or: Hoe kunnen we met een waardering ons collectiebe-
leid verantwoorden en scherpstellen?
KOERS. Museum van de Wielersport: Welke rol speelt de deelcol-
lectie koersschoenen binnen het museum?
Private collectie Desal: Welke schoenen vormen een versterking 
van de collectie in Eperon d’Or?
Private collectie Thomas: Welke objecten zijn waardevol? Hoe kan 
de collectie herbestemd worden?

BEGINSITUATIE
Binnen KOERS had men tussen 2014 – 2015 de deelcollectie fietsen 
gewaardeerd. De project- (TERF) en collectiemedewerker (KOERS) 
hebben in mei 2018 de basiscursus waarderen bij FARO gevolgd.

NIVEAU VAN WAARDEREN
Er wordt gewaardeerd op deelcollectie-niveau. Enkel de uitschieters 
binnen de deelcollecties worden op objectniveau gewaardeerd.

AFBAKENING 
Waardering musea: in functie van collectieprofiel en -beleid
Waardering private collecties: herbestemming.

OMVANG VAN HET ERFGOED
Samengeteld bestaan de collecties uit ca. 1500 objecten 
 ›KOERS. Museum van de wielersport: ca. 80 koersschoenen
 ›Private collectie Thomas: ca. 12 m bedrijfsarchief, ca. 125 schoe-

nen, 18 machines en toebehoren (leesten, kapmessen, stikmachi-
ne, drukperks, doornaaimachine, etc.)
 ›Eperon d’Or: 1071 modieuze schoenen
 ›Private collectie Desal: 119 modieuze schoenen

AARD VAN HET ERFGOED
 › KOERS. Museum van de wielersport: 

koersschoenen
 › Private collectie Thomas: bedrijfsarchief, 

koersschoenen,  machines en merchan-
dise (bv: petten, tassen, etc.) (ca. 1925 – 
2007)
 › Eperon d’Or: modieuze schoenen (ca. 

1920 – 1965)
 › Private collectie Desal: modieuze schoe-

nen (ca. 1920 – 1965)

TREFWOORDEN/THEMA’S
schoenen, mode, archief, sporterf-
goed, bedrijfserfgoed

ASSEPOESTERS IN DE COLLECTIE
NAAR EEN REGIONAAL ECOSYSTEEM VOOR 
WAARDERING, COLLECTIEBEHEER EN -ONTSLUITING

ERFGOEDCEL TERF

AANLEIDING
Koersschoenen: Het familiebedrijf Racing Shoes Camiel Thomas sloot 
in 2007 de deuren. Na het overlijden en verhuizen van de laatste be-
woners van het winkelpand, werd in 2017 de vraag aan KOERS gesteld 
of zij interesse hadden in de collectie. Dit vormde het ideale moment 
om ook na te denken over de eigen deelcollectie koersschoenen die op 
verschillende manieren verzameld werden.

Modieuze schoenen: De collectie van Eperon d’Or is vanaf ca. 2000 
zonder een duidelijk verzamelbeleid verworven. Binnen het huidig 
collectiebeleid wil men dit aanpakken door de collectie te waarde-
ren. Hierbij wordt er vertrokken vanuit de deelcollectie die het best 
gekend is. Aansluitend werd er contact opgenomen met een priva-
te partner om de wisselwerking tussen beide te versterken. BUDGET € 34.100 (€ 31.100 subsidies Departement 

CJM - € 3.000 inbreng partners)


